Data: 01/04/2022
Reunião Ordinária
Conselho de Administração - EXTRATO

02/2022

Local:

Início: 9h45min
Término: 11h30min

Presencial em: Delmar Hotel Aracaju, Av. Santos Dumont N° 1500, Praia de Atalaia, Aracaju/Se.

Participantes:

Presentes votantes:
Antônio Hora Filho – Presidente
Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-Presidente
Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-Presidente
Ana Sofia Valente – Presidente da Comissão de Atletas
Antônio Custódio de Santana – Conselheiro
Aurélio Rocha dos Santos - Conselheiro
Valdenrique Alves de Macedo – Conselheiro
Carlos Sergio Rufino – Conselheiro
Marcelo Rozemberg O. de Oliveira - Conselheiro
Convidados participantes:
Luiz Carlos Delphino – CEO
José Maria de Santucci – CFO
Anne Affiune – Especialista em Governança e Processos da CBDE
Mediador: Antônio Hora Filho – Presidente
Secretária do Conselho: Anne Affiune.

PAUTA DO DIA
1.
2.
3.
4.

Apreciar as contas do exercício anterior – 2021;
Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2021;
Homologar PEAR 2021 – Realizado;
Apresentar resultados da Seletiva Nacional da Gymnasiade Escolar 2022 – Etapa Aracaju.

Em 01 de abril de 2022, às 9h45min foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração, cujos
presentes foram confirmados mediante chamada nominal, com assinatura na lista de presença. Registra-se a
ausência da Conselheira Convidada, a Sra. Fabíola Molina em licença maternidade.
Os membros do Conselho de Administração foram convocados para a realização desta Reunião Ordinária, por
meio de ato convocatório encaminhado a todos por e-mail em 21/03/2022, momento no qual foram encaminhados
todos os documentos relativos à pauta do dia para prévia análise.
Na sequência, foi apresentada a seguinte ordem do dia:
1.
2.
3.
4.

Apreciar as contas do exercício anterior – 2021;
Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2021;
Homologar PEAR 2021 – Realizado;
Apresentar resultados da Seletiva Nacional da Gymnasiade Escolar 2022 – Etapa Aracaju.

________________________________________________________________________________________________________________
SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. Via Capital, Brasília – DF CEP 70.040-020 – Brasília/DF
Tel: (0**61) 3967-7176 – fax.: (0**61) 3967-7176 - E-mail: cbde@cbde.org.br CNPJ 03.953.020/0001-75

Superadas as formalidades iniciais, o Presidente do Conselho, Antônio Hora Filho, deu por iniciado os trabalhos e,
considerando a participação da nova representante da Comissão de Atletas, Ana Sofia Valente, eleita para o
período de 2022-2026, o presidente Antônio Hora Filho apresentou o Conselho de Administração, as metas da
Entidade e as contribuições do Conselho voltadas ao desenvolvimento do desporto escolar, como forma de
transformação positiva da sociedade por meio do esporte. A seguir, cada Conselheiro se apresentou e discorreu
brevemente acerca de suas funções junto ao sistema CBDE. Na sequência, o presidente do Conselho fez a leitura
da pauta do dia, e passou a apresentação do primeiro item da pauta “Apreciar as contas do exercício anterior –
2021”, ao Diretor Financeiro, José Maria de Santucci apresentou os dados do balanço anual, as demonstrações
financeiras do exercício e relatório de auditoria independente. José Maria Santucci compartilhou apresentação
detalhada das contas do ano de 2021 da CBDE, inicialmente destacando que no Balanço Patrimonial houve o
aumento da conta Ativo circulante devido ao aumento dos recursos em caixa da instituição. Com relação ao
Passivo, foi informado que o Circulante apresenta um aumento devido aos Convênios e Parcerias ainda não
executados. Com relação ao Patrimônio Líquido, foi demonstrado que o mesmo apresentou um aumento, resultado
do superávit do exercício. Passando às Demonstrações do Resultado Exercício, foi informado que as receitas de
2021 apresentaram um aumento significativo da arrecadação, em comparação ao exercício de 2020; além disso, as
despesas também aumentaram, devido principalmente ao retorno das competições a nível nacional e internacional.
A nota de auditoria evidencia que as Demonstrações Contábeis Auditadas apresentam adequadamente em todos os
aspectos relevantes, quanto: a posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira do Desporto Escolar CBDE em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, o resultado de suas operações e o desempenho
de seu patrimônio social; e, as demonstrações do seu fluxo de caixa estão em conformidade com os Princípios
Fundamentais de Contabilidade e demais normas. Após a explanação do CFO da CBDE, o presidente Antônio
Hora passou as considerações do Conselho. Pedida a palavra, a representante de atleta, Ana Sofia, informou que
diante de tantos conceitos novos para ela, e termos técnicos, ela fez uma contextualização acerca das informações
repassadas e entendeu todo os dados apresentados. Assim, entendendo que a CBDE conseguiu superar suas metas
financeiras, estando em conformidade com os preceitos contábeis. E observou as melhorias alcançadas pela
Entidade. Ana Sofia propôs uma reunião de capacitação para a Comissão de Atleta para que todos possam se
apropriar dos termos afetos a prestação de contas e contabilidade. Para a qual o presidente Antônio Hora Filho e o
Direto Financeiro, José Maria de Santucci acataram de imediato. Sem mais considerações ou dúvidas por parte dos
membros do Conselho de Administração, o presidente Antônio Hora Filho passou a chamada nominal para que
cada Conselheiro proferisse seu voto quanto a aprovação das contas do exercício anterior – 2021. Após proferirem
seus votos relativas as contas da CBDE do exercício de 2021 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros
presentes. Iniciado o segundo item da pauta Apresentar Relatório Anual de Atividades de 2021, o presidente do
Conselho, convidou o Diretor Geral, Luiz Carlos Delphino que compartilhou com todos o resumo das ações e os
resultados alcançados em 2021 e que será publicado na página da CBDE. Encerrada a explanação, o presidente
Antônio Hora Filho agradeceu aos diretores e toda a equipe de trabalho pelos resultados apresentados. E
acrescentou que a CBDE, após o momento de pandemia, voltou a atuação em 2021 com o maior evento já
realizado para o escolar e pela CBDE. Durante a pandemia, a entidade se organizou e mobilizou as comunidades
para que esse grande evento, o JEB´s fosse realizado. Ana Sofia elogiou e observou que as atividades presenciais
só ocorreram no segundo semestre de 2021. O conselheiro Marcelo Rozemberg O. de Oliveira, destacou a
importância da aplicação do recurso público em ações que gerem benefícios às escolas e alunos da rede pública de
ensino, assim como o alcance das ações da CBDE. Encerrada a discussão, o presidente do Conselho passou ao
quarto item da pauta “Homologar PEAR 2021 – Realizado”, para o qual convidou a especialista de Governança e
Processos, Anne Affiune para os esclarecimentos necessários. Assim, Anne Affiune esclareceu que se trata do
relatório de aplicação estratégica dos recursos da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) – PEAR,
referente ao ano de 2021, no qual são apresentados os resultados alcançados no ano, conforme orienta a Lei nº
13.756 de 12 de dezembro de 2018, regulamentada pelas Portarias nº 115, nº 208 e nº 392 do mesmo ano. O PEAR
foi encaminhado a todos e contém os objetivos, metas, projetos e orçamento previsto e realizado no ano de 2021.
Assim, de ordem do presidente do Conselho, sem que houvesse objeções por parte do Conselho, o mesmo
considerou homologado o documento a ser encaminhado ao TCU, Ministério da Educação e Ministério da
Cidadania. Passado ao último item da pauta “Apresentar resultados da Seletiva Nacional da Gymnasiade Escolar
2022 – Etapa Aracaju”, o presidente Antônio Hora Filho convidou o CEO Luiz Carlos Delphino para a
apresentação. Após compartilhar com todos os indicadores de resultado dessa etapa da Seletiva, ficou evidente a
adesão do sistema CBDE à ação e, mais ainda, o alcance das metas para equidade de gênero e para maior
participação dos estados e alunos de escolas públicas nas competições organizadas pela CBDE. Finalizando, o
presidente Antônio Hora Filho acrescentou que a entidade presta contas internamente e externamente, ficando
assim evidenciado os impactos positivos das ações da CBDE para o esporte escolar. E os conselheiros se
mostraram impressionados com os números da entidade. Assim, o presidente concluiu destacando as ações
estratégicas tomadas com base nos pilares: “representatividade nacional; democratização regional; equidade de
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gênero; e, evitar hiper competitividade”. Cujos resultados foram demonstrados tanto no Relatório de Atividades de
2021, quanto no relatório de resultados da Seletiva Nacional da Gymnasiade Escolar 2022 – Etapa Aracaju.
ENCERRAMENTO
Após a discussão dos temas apresentados acima, a reunião foi encerrada, sendo sua ata aprovada por todos os
membros votantes presentes, estando a referida ata, na integra, disponível nos arquivos da CBDE.
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